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PROPÓSITO DO AUTOR

A maioria das pessoas dá uma conotação diferente da

nossa quando se fala sobre a origem do espírito satânico.
Ao publicar este livro, queremos deixar claro que não
temos a intenção de combater ou criticar ninguém, porque
cremos que cada um responde perante Deus pelo que faz. No
entanto, temos o propósito de mostrar a origem de
satanás, considerando rigorosamente os fundamentos
bíblicos sem acrescentar nada além do que está escrito.
Achamos importante alertar contra o engano que se
propagou ao longo dos tempos mostrando o diabo como
originário de um anjo que se rebelou contra Deus. Depois
de examinar as Escrituras a respeito disso, sentimo-nos
no dever de passar ao público o estudo dos textos
bíblicos que confirmam a revelação de Jesus afirmando que
o diabo ou satanás é a antiga serpente.
Agir com prudência é uma das atitudes recomendadas
por Jesus, e na prática isso indica que devemos seguir
rigorosamente os passos do Senhor, a fim de não deixar
brecha para entrada do inimigo, pois ele anda ao derredor
procurando as mínimas falhas para nos fazer errar o
caminho (I Pe. 5: 8). Por isso, quando distanciamos do
sentido real dos textos bíblicos, corremos o risco de
receber inspirações enganosas do inimigo de nossas almas,
e acabar ensinando coisas que mais interessa a ele.
Cremos que isso acontece quando se ensina que satanás
teve uma origem angélica.
A falta de uma base bíblica verdadeira sobre esse
assunto tem levado muitos pregadores renomados a inventar
situações imaginárias, que fogem à realidade do caráter de
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Deus. Sem sentir, eles descrevem sobre diálogos que nunca
existiu entre Deus e satanás. Esse tipo de pregação
contradiz a revelação de Jesus, onde declara que satanás
é a antiga serpente (Ap. 12: 9).
Assim, nosso propósito é apenas mostrar a
verdadeira base bíblica justificável, analisando a partir
do livro de Gênesis, onde começa o registro de tudo o que
aconteceu com os seres humanos.

O autor

